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PAKTO OFICIALA

Por la Kongreso
Se mi bone rememoras la parolojn dirit

ajn en Bulonjo por pravigi la tiujarecon 
de niaj kongresoj, oni precipe insistis pri 
liti punkto ke oni devas fari plej multe da 
bruo Ira la mondo por elvoki tiam pli 
eliko la interesigon de la publiko por nia 
afero. Sencese frapadi la cerbojn pri sama 
ideo, pri sama vorto, estos ankora» longa
tempe la plej certa maniero porenŝovi tiun 
ideon, tiun vorton en la negastigemajn 
«erbojn de niaj kunhomoj, l-a unua seien
culo biu diris « Tiu fi agas, kiu malmulte 
parolas t  ne havis ian, ef malproksiman 
ideon pri Esperanta propagando, kiu sam
tempe konsistas el multparoleco kaj multeg
eco, Sed oni povas multe brui kaj malmute 
labori; ni tiel agadu ke ni samfoje faru 
multe da bruo kaj multe da laboro.

Ni faru multe da bruo, kaj precipe ni 
faru gin prudente. Nia kongreso jam per 
si men utilas al la antaŭenigado de nia 
afero. Kompreneble sur tiam novavidan 
publikon tre influas la spektaklo de kelkaj 
tentoj da homoj el iiaj landoj interparol
antaj per unu sola lingvo, sen ia ajn malf
acilajo; tre influas ankaŭ tiuj fi faktoj, 
kiuj, kiel teatraj prezentadoj, internaciaj 
kunvenoj pruvas la largecon kaj praktik- 
uzeblecon de nia lingvo por ĝia relo. Tio 
M vere elvokas bruon kaj montras, pli bone
ol longaj teoriaj argumentadoj, la pravecon 
de niaj penoj. Sed ekzistas nepra kondifo. 
por kreskigi tiun interesigon, kiun ni volas 
eksciti fe la neesperantistoj, por ke la 
spektaklo de nia kongreso estii imponanta, 
estas absolute necese ke ni estu multaj, 
plej multaj, plej multaj kiel eble; eslas ab
solute nicese ke ni neniam malaltigu Iau la 
vidpunkto de la publiko, kiu jugas laŭ la 
videblo kaj neniam lati katizoj, ne luj kons
tateblaj. Dangera eraro estus «‘iam rigard
adi al la Bulonja kongreso kaj trankvile 
revadi, relegante la laiidegajn artikolojn 
de la gazetaro; cetere, tiu fi lasla estas 
tiel kapricema ke ĝi morgau malbridos sian 
hieraŭan laŭditajon, se ni ne liveras al ĝi 
novan landindajon. La sukceso de afero ia 
venas ne de unu granda sola sukceso, sed 
de longa serio da sukcesoj « iam sin super
antaj unu la alian. Se iliestis milo en Bul
onjo, iii evitu almena!! esti nur la duono 
en Genevo, sub la preteksto de la bela sukc
eso, kiun atingis nia unua elmontrado. 
La nombro estas forto nemaltrafinda, prec
ipe por tiuj fi, kiel ni, kiuj devas havi sur 
publikon pli mal pli eksciteblan, sed «iam 
influegan per la ciferoj. Tial, nia devo kiel 
esperantistoj (kaj lie fi ni tute flanklasas la 
plezuron riceveblan de esperantistara inter- 
vidiĝo, kaj nur celas propagandan vidp
unkton) estas veni muliaj, Ire multaj al la 
kongreso. Sendube, ekzislas grupoj kaj 
malproksimaj societoj por kiuj Ia veluro 
al Genevo eslus ia malfacila, ef nefarebla 
ofero. Sed organizeco kaj simpla samide
aneco ne estasnurvorloj: oni sin organizu 
inter samgrupanoj por delegi iun anon : 
oni tiel partoprenos dike al afero propag
anda, kiu trafos sian celon nur se ni fiuj 
kunhelpu al gia sukceso. Precipe por la 
lionano de nia kunsido, eslas glave ke ni 
bavu plej mulle da diversnacianoj: far pli 
etikas ofie unu delegito el malnajbara lando
ol la dekoblo el najbara urbo. Multeco da 
kongresanoj, kaj internacieco en liti mult
eco, jen eslas kornetoj por kuraĝe fari 
bruon kaj paroligi pri nia afero Ira la 
mondo.

Nia kongreso de 
de la estonta homaro esperantigita, 
de tiuj estontaj internaciaj kongresoj. 
ĝi estas por la rigardantaro serioza eksper
imento kiun ni senpartie provas antan kaj 
sub la kontrolo de tiuj por konvinkata 
ankoraŭajn skeptikulojn. Ni faru linion 
sed por kelkaj homoj (kaj tiuj kelkaj lii: ■ 
regas la opinion) sukcesa kaj racia ekspef 
imento, pli ol bruo ofte farata, sen ia p 
katizo krom trodiremo, enpenetrigas 
fi veran konvinkon kaj lidon, kiujn naski 
sincera ekzameno de 1’fakloj.

Tiun celatan bruon ne ni mem ĝin elvi 
okas, sed ilo pli potenca ol ni, ilo kiun ni 
devas saĝe uzi por ke ĝi estu por ni uti» 
servanto. La gazetaro estas tiu potencoj 
kiu malproksimen disportos kaj distando* 
niajn sukcesojn ; ĝi estas titi sennoma du* 
ajo, al kiu sin turnas kontunuaj homoj kiali), 
nova vorto afi nova ideo ekfrapis iliah 
cerbon kaj momente fiksis ilian atentoni 
Ni sciu lerte profili tiun forion, kiun niaj 
ĝisnunaj sukcesoj faris por iii favoras 
Okaze de nia kongreso ni turnu tiam sciv
olon al nia lingvo, iii ĝin antan preparu, se 
bezone, ni eliru el la speciala fakto de la 
kongreso por eniri sur la pli vastan kampon 
de lingvo internacia de ĝia enfluo en li
estonta progresado.................... '
interpopolaj rila' 
prudente agadi,
ikate klopodi,'» ____ o____ ____
ridindiĝon. Sed kelkafoje kelkaj linioj en 
pli malpli grava gazeto sigifas por reveki 
atenton, por esperantistigi novajn samid
eanojn kaj reesperantistigi la eksajn; liaj 
ekzemploj ne eslas maloftaj; sukceso estas 
por multaj nekontraiistarebla allogilo. 
Granda presara agado devas sekvi nian 
kongreson, metoda kaj orda agado, kies 
fruktoj neniam estas malŝatindaj, kaj pli 
bonan propagandilon ol sukcesan kongreson 
ni ne facile trovos.

Jen kiel ni povas fari bruon, kaj ni pret
erlasas inuitajn aliajn okazojn, kie ankan 
eslas farebla bruo, far senlima eslas la 
kampo tle la propagando, kaj senleĝa ĝi 
devas esti. La teneva kongreso estu ser
ioza kaj elika elmontrado de niaj fortoj; 
ĝi estu vivanta ekzemplo de la praktikaj 
servoj de nun riceveblaj per la uzado de 
Esperanto; ĝi pruvu ke en la mondo bat
aladas tiam pli granda armeo sub Ia verda 
flago, armeo kies novajn dezirojn naskas 
tia sukceso ; unuvorte, ni tiam venku niajn 
estintajn sukcesojn per pli gravaj kaj pli 
brilaj sukcesoj.

,

Flanke de liti bruo ni povas labori kaj 
utile labori. Mi ne aludas la laboron pri org
anizacio, kiu ne estas la afero de la kongr
eso, sed, ekster niaj naciaj organizajoj, ekz
istas multaj internaciaj organizajoj nask
emaj dum la kongresaj tagoj. Ju pli disv
astigas nia entrepreno, des pli ĝi special
igas kaj enfakigas. Oni ofte disputas pri 
naciaj societoj afi similaj demandoj, sed 
pli grava por nia afero — pli grava se oni 
konsideras la estontan rolon de Esperanto 
en inondaj interrilatoj — estas la kreigo 
de iuj grupoj kaj anaroj kiuj havas ian 
difinitan specialan temon, por kiuj Esper
anto ne eslas celo, sed nur pei ilu (Kir pli
faciligi la internaciajn komunikojn. Venos 
baldafi lempo kian! la naciaj, nur propag
andaj societoj iom post iom cedos lokon al 
senfina nombro da grupoj, asocioj, kunfr
ataroj, kies anoj tutmonde disigitaj sentos 
la nepran bezonon de helplingvo. Al la ek- 
naskiĝo de (iaj specialcelaj organizajoj tre 
utilas nia Kongreso. Efektive, flanke de 
niaj generalaj kunvenoj, multaj horoj estas 
dedifeblaj al liuj malgrandaj kunvenoj, en 
kiuj oni kutime multe pli laboras ol en la 
grandaj, tu pro la malmulteco de partopr
enantoj, fu pro la pliprecizeco de komuna

celo. Pliigante la nombron de tiuj intern
aciaj societoj (kiel katolikaj, socialistaj, 
komercistaj, profesoraj, ktp. jam ekzist
antaj grupoj), ni ankoraŭ pli videble mon
tras la veran utilan signifon de nia lingvo, 
kaj la ^esperantistaron klare konvinkas 
tiuj nepridisputeblaj faktoj de la jama util
eco de Esperanto. Oni ne diru ke nenia s 
ioza laboro esias farebla duni kongr 
momento. Kiam oni legas tiom multajn 
proponojn kaj ideojn kiuj dum Ia tuta jaro 
aperas sur niaj gazetoj, ideoj ofte nereal- 
igilaj pro la diseco de la interesemuloj, 
oni rajtas diri ke kiam ni havas Ia mal
oftan privilegion kune esti, ni devas nepre 
uzi la okazon por labori. Ni devas de nun 
fondi la estontan homaron esperantig
itan — kaj kio estos en gi ? tu propag
andaj societoj, tu  priesperantaj grupoj ? 
Tre versajne, tiu homaro nenioi diferencas 
de nia nuntempa, krom en tio ke ekzistos 
multaj internaciaj anaroj kaj kunigoj, ril
atantaj per Esperanto : se tio postulas send
ube multajn jarojn, ni tamen devas laŭf- 
orte penadi por krei almenaŭ la skeleton 
de fi tiu organismo internacia fondota 
Iau la difinitaj komunaj deziroj, celoj kaj 
bezonoj de ia preciza homa grupigo, al kiu 
servos nia lingvo kiel perilo kaj komuna 
ligilo.

* “ i le 'nis kongresu estos rezultebla ankoraŭ 
alia utilo, tiu konsistas en la fakto mem ke 
ni parolos nur esperante. La eksperimento 
de niaj kongresoj iie nur profitas por nia 
propagando apud la publiko por la propra 
perfektigo kaj vivo de nia lingvo. Tiu univ
ersala elmontrado efektive eslas por tiuj 
en gi partoprenan loj bonega okazo, tute ne 
flanklasinda por pli perfektigi en la konado 
de la lingvo. Oni jam diris ke, de la Bulonja 
kongreso, multaj esperantistoj korektis 
sian elparoladon kaj atentis pri punktoj 
gis nun ne sufite ekzamenitaj. Neniam ni 
trovos pli bonan, pli tatigan okazon por 
plene vivigi nian lingvon, por doni al gi 
tiun farmon, tiun viglecon, tiun karakt
erizan econ, kliuj venas de la busa uzado de 
idiomo ajn. Parolante, ne nur ni lernas — 
kaj ni tiam bezonas lerni sed ni vole 
nevole preparas la lingvon por giaj est
ontaj uzadoj, ni konservas gian intern
aciecon, gian unuecon, ni senkonscie ob
eante la superan bezonon de interkompr
enigo, forigas malklarajn, nekorektajn form
ojn, kaj revenas al tiuj fi formoj intern
acie kompreneblaj kaj uzeblaj. Esperanto, 
ofte diris giaj kontraŭuloj ne konservos 
sian unuecon, far gi ne havas ian propran 
patrujon. Sed precize, tiu patrujo estas 
niaj internaciaj kunvenoj, niaj univers
alaj kongresoj, kie uzigas nia lingvo por 
tiuspecaj bezonoj, kie ĝin parolas i iuj div
ersnacianoj, kie la bezono mem kiu gili 
naskis konservas tiun samecon k.ij unuecon, 
purigas gili el fiuj senutilaj novajoj, enp
enetrigas inter la vorloj tiun ti vivon kaj 
esperantan spiriton kiuj devas enesti la 
lingvon parolatan sanie kiel ĝi jam enestis 
la lingvon literaturan. Ni ne forgesu ke ni, 
unuaj esperantistoj havas gravan influon, 
grandan respondeblecon en la estonta evol
uigo de la lingvo internacia. Mie tie fi ne 
aludas la lingvajn demandojn, kiuj dep
endas de la rajtaj autoritatoj sed nur la 
komunan uzadon de nia nuna Esperanto. 
Nova eksperimento komencis por n i : tiu 
bela busa praktiko de nia helplingvo, kaj 
kie ni povas provi tiun eksperimenton, se 
ne en niaj kongresoj, kiuj precize figuras 
nian mondon, lia kia gi estos post enkttnd- 
uko de universala idiomo.

Tiuj fi kelkaj faktoj — kaj novaj estas 
facile troveblaj — montras ke, ester la 
festoj kaj nepraj amuzadoj, niaj kongresoj

havas en si mem grandan utilon kaj veran 
efikon tu en la propaganda, tu en la lingva 
vidpunkto, ke, se oni povas fari multe da 
bruo, oni povas fari ankaŭ multe da laboro. 
Tiu duobla rezulto atingebla devas inklini 
tiujn samideanojn vigle labori al la sukc
eso de nia dua kongreso — sukceso kiu 
estos dua kaj decidiga paio al niaj estontaj 
triumfoj.

II. HODLER 
Sekretario de la Loka Komitato.

DUA KONGRESO UNIVERSALA 
en Genevo.

(de lu 28* de Augusto ĝis la 6'* de Septem

bro, 1906), sub la prezido de Dm Zamenho/'.

SANGO EN LA PROGRAMO
La Organiza Komitato, kaj la Loka 

Komitato decidis, pro la multeco da 
demandoj enskribataj en la tagordon de la 
Kongreso, dividi en du partoj la malferman 
kunsidon de la 28» de Aŭgusto. Tiun tagon, 
posttagmeze, okazos unua generala kunsido 
por la elekto de la estraro kaj la organizo 
de la laboroj de la Kongreso. La vespera 
kunsido estos la solena malferma cere
monio. kun la tecsto de la aŭtoritatuloj 
kaj invititoj, kaj la oficialaj paroladoj. 

LOGADO
Car kelkaj samideanoj sajnas preferi 

serti mem sian logejon ol sin turni al nia 
komisio de logado, ni donas al ili sube la 
informojn, kiujn ni povis havigi al ni 
pri tio.

HOTELOJ EN ĜENEVO
(Prezoj por restado almenau 8-laga.) 

Hdtel des Alpes, rue de Rive, 7.00-9.50 
Hetei Bellevue, quai du Leman, 10.00 
Hotel Bristol, IO, rue du Mont-Blanc, 

7.30-10.00
Ilotel Centraj 27, rue des Alpes, 6.00-10.00 
Hdtel de l'Europe, rue Cdard, 8.00-10.00 
Ilotel des Familles, 14, rue de Lausanne,

5.00-7.00
Hdtel de Geneve, IS, rue du Mont-Blanc,

8.00-10.00 .
Hdtel Internationa!, I, rue de Lausanne.

10.00-14.50
Ilotel du Jura, 25, rue de Chantepoulet,

6.00-8.00
Ilotel du Lae, t, place Longenialle, 8.50- 

12.00
Ilotel du Leman, titi, rue du Rh6ne. 7.00- 

10.00
Hdtel de la Metropole, 84, Grand-Ouai,

9.00-16.00
Ilotel Moderne, t, rue de Croix-d’Or, 7.00- 

10.00
Hdtel de la Monnaie, 7, rue de Lausanne,

6.00-8.00
Hdtel Monopole, 11, rue Clianlepoulet, 

8.00-10.00
Hdtel du Mont-Blanc, 64, rue du Bhdne,

7.00-10.00
Hdtel des Nĉgociants, boulevard James- 

Fazy, 9.00-12.00 
Hdtel du Nord, 84, rue dii Bhdne. 6.50- 

8.50
lldtel de la Nouvelle Poste, 22, rue dii 

Cendrier, 6.00-8.00 
tldlel de 1’Ours, 12, rue de l'Arquebuse,

7.00-10.00
lldtel du Pare, 12, «inai Pierre-Patio,

8.00-10.00
Hdtel de la Poste, place de Hollande, 7.00- 

10.00
Hdtel Bie.hemond, rue Adhemar-Kabei, 8.00 
Hdtel de la Roseraie (Champel), 7.00 
lldtel de Russie, 2, rue du Mont-Blanc,

8.00
lldtel Suisse, IO, place Cornavin, 9.00-12.00 
Hdtel du Touring, place de Longenialle, 

8.00-12.50
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Hotel de Plinion, H , rue Bautte, 8.00 
Hfltel de FUnivers. place Kleberg, 5.00-

10.00
Hĉtel Victoria, I, rne Pierre-Fatio, 8.00 

GRAVA AVIZO 
K n la tabelo kiun ni enpresis en nian 

Ustan numeron ni donis la prezojn de 
kelkaj el tiuj hoteloj por unu tago. La 
prezojn supre montratajn oni ricevos 
restante unu semajnon almenaŭ.

GASTLOĜEJOJ EN GENEVO
Kostoj : de S ĝis 8 fr. alitage.

EN LA URBO  
Mme Arlaud, 4, rue Saint-Victor.
Mme De Hiller, 7, ((uai du Mont-Blanc. 
Pension Minerva (ane. RichardetJ, (i et 8, 

rue du Mont-Blanc.
Miles Verdan, 20, boulev. des Philosophes. 
Miles Fischer, 20, quai des Eaux-Vives. 
Pension Labarthe(MlleDunant,successeur), 

5, Rond-Point de Plainpalais.
M. Frey, IO, boulevard des Philosophes. 
Miles Livet et Grobel, 2, quai des Eaux- 

Vives.
Miles Coupier, 8-3, rue des Alpes.
Mile Mottu, 3Q, Grand-Quai (entree: 49 

rue du Rhdne).
Pension Roger (Mme Saner), 2, rue Plant- 

amour.
Mme Morhardt, I.'i bis, avenue du Mail. 
Mme Huguenin, IS, rue Levrier.
Mme Pellarin, IS, rue des Alpes.
Mme Marchand 26, boni. Georges-Favon. 
Pension Picard, 2. place Metropole. 
Pension Buscarlet (Mme Gretillat, sue*-/) 

9, boulevard des Philosophes.

E N  LA PRO KSIM O  
M Donisthorpe, 28, chemin des Chĉnes 

(Pension AJbion).
Mme Mathey, S, route de Florissant.
Mme Salisco, chemin Venel « Villa Les 

Laurelles » (Champel).
Mme Favre, 125, route de Chĉnve.
M. Gĉbler, 6, chemin Prdvost-Martin « Villa 

Les Violettes ».
M. (Juillet, 0*5, route de Frontenex.
M. i . Sergy, S, chemin Krieg, (Florissant). 
Mme Pian, 81, route de Chĉno « Villa des 

Charmilles t.
Mme Girod-Favre, 80, cheni, de la Roseraie 

(sous Champel).
Mmes Bussat et llagner, IS, chemin de la 

Roseraie (sous Champel).

P A R T O  N E O F I C I A L A

La akciuloj de la Anonima akcia societo 
Ksperanto-Jumalo estas kunvokataj por la 
sabato l-a de septembro, en la lokalo de
* Tlinion Liberale », IO, quai de la Poste, 
je Ia 8-a p. m.

DIVERSAJOJ

J f i  la legantoj de ta "  l{evue de 
l'€speranto " de Jĵouhgne-sur-Jrter.

Eiel konsekvenco de la kunigo de la “ Revue 
ie 1’Esperanto ” kun “ Esperanlo-Journal ” la 
abonantoj de la ‘‘ Revue ” ricevos de nun 
" Esperanto "n gis la lino de siaj abonoj, tio estas 
de la 12 ekz., kiun ni .suldas al ili.

Preskau ĉiuj abonantoj ricevis la “ Revue ” de 
la tempo de Januarfino: do ili havas rajton al ses 
numeroj de “ Esperanto Ni petas ilin ke ili 
bonvolu ne atendi la lastan tagon por sendi la 
^abonprezon al “ Esperanto ”, lati la kondicoj, 
kiujn ili trovos kape en tiu jurnalo.

Al la Boulogneanoj, kiuj acetis nian revuon ĉe 
ĉiu eldono, ni konsilas ankan aboni “Esperantojn 
por ke ili estos pli certaj ricevi ustatempe sian 
jurnalon kaj havi la plenan kolekton.

Sin turni al S-ro Bairc, ingeniero. 74, rue des 
Pipots, avi al F-no Vasseur, librovendistino, 
51, Grand’Rue, Boulogne-sur-Mer.

€n Svislando.
Nuntempe . ie. au kvazan oie en Svislando, oni 

konas Ia nomon Esperanto, kaj gian signifon, 
dank’al la gazetaro, kiu, Iau ricevitaj komunikejoj,

kaj vekas la intereson de la legantaro, kaj certe 
ankan en Svislando la esperantistoj estas pli- 
grandnombraj ol ni konas publike. Se en kelkaj 
regionoj la skeptikuloj estis multaj, senlaca pro
pagacio ĉiam pligrandigas la esperantan partia
naron. Esperanto havas specialan ('armon por la 
lernantoj. Antaii kelkaj tagoj, kanada jurnalisto 
vizitis min. Kelkaj tagoj poste, mi renkontis en 
vojago junan germanan komerciston. Ambau. 
kvankam sciante aliajn lingvojn, preferis paroli 
esperante. Gis nun oni ne havis eie bonan okazon 
por paroli nian idiomon, sed mi antauvidas la 
tempon, nemalproksiman, kie esperanto estos 
parolata, en nia lando, kiel interkomunikilo en 
la fremdulaj rilatoj, kial alia fremda lingvo. La 
venonta Geneva kongreso sendube tre alproksi
migos tiun gravan celon. J. K. (Berno)

ĉn  Jfederlando.
Jarkunsido de la Nederlanda Societo Esperan- 

ista okazos en urbo Hago (U Have) je la «i-a de

in ternacia j Studentaj Rondirantaj.

“ Studenta rondeto esperantista en P laha-.
Smichov ” aranga ............. . ..................
kiuj celas kunigi 
dentajn societojn (esp.) de diversaj landoj per 
Esperanto; gi jam dissendis kvar rondirantojn 
kaj akceptas pluajn aligojn por novaj elsendotaj 
post libertempo. Aligojn oni sendu al : Bouska 
Hynek, Praha-Smichov,1907, Bohemian'! o- Austrio.

J U  instru istoj kongresanoj.

Estus tre utile, se povus kunveni kaj reciproke

partopreni
adreson kaj proponojn al TeodorCejka, Instriusto 
en Bystrice-Hostyn, Moravlando-Aiistrio.

S-ro Mulfang, profesoro en Angers’a liceo restos 
en Vittel (Vosges) de la 12-a Aug. gis la 4-a Sept. 
Li deziras renkonti tie samideanojn.

I)um ta kongreso. — Specialaj 
kunvenoj.

Sabaton l-an de Septembro. — Salle de 1’Union 
Liberale, IO, quai de la Poste. — Kunveno gene
rala de la akciuloj de “ Esperanto-Journal ”, je la
3-a p m.

Dimancon 2-a de Septembro.
Communiste, avenue du Mail. — lvunvei 
“ Ruguloj ”, je la O-a mateno Kamaradoj 
listaj, liberecanaj, ke. estas afable invitataj. Skribi 
ai kamarado Brelaz, cii Cercle Communiste,

de

T E A T R A  V E S P E R O  

N I M F O J
Proza-poemo de Turgenjev

Mi staris antaŭ ceno da belaj montoj, 
disjetitaj duonronde; juna, verda arbaro 
kovris ilin de alte "is malalte. Travideble 
bluis super ni la suda Cielo; de Iaita jo la 
suno ludis per la radioj; malsupre, duone 
fermitaj per herbo, babilis rapidemaj rive
retoj.

Kaj rememorigis al mi anktiva legendo 
pri tio, ke enla unua jarcento post la Nasko 
Krista greka sipo veturis en la Egea maro.

La horo estis tagmeza... regis trankvila 
vetero, kaj, subite, en Taltajo, super la 
kapo de Tdirektilisto, iu klare elparolis: 
« Kiam veturos vi preter la insulo, vi el
voku luutvoCe: — Mortis Ia granda Pan ! ».

La direktilisto miris... ektimis. Sed kiam 
la Aipo kuris preter la insulo, Ii obeis, li 
ekvokis: — « Mortis la granda Pan I ».

Kaj tuj men, responde al lia voko, laŭ 
la longo deThordo (la insulo estis neloj
ala) eksonis lautaj ploregoj, gemoj, disti
rataj, plendaj ekkrioj: — « Mortis! Mortis 
la granda Pan ! ».

Al mi rememorigis la legendo... kaj 
stranga penso vizitis min. t Kio, se ankan 
mielkrios la vokon? ».

Sed pro la (irka ii a n ta min jojado mi ne 
povis pensi pri la morto — kaj kiom en mi 
estis da forto, mi ekkriis: — « Revivigis, 
revivigis la granda Pan! o.

Kaj tuj mem, ho mirindajoj responde al 
mia ekkrio, sur la tuta larga duorondo.de 
1'verdaj montoj trancigis unuanime kuna 
ridego, levigis goja parolado kaj plandado. 
« Li revivigis ! Pan revivigis ! a bruadis la 
junaj vocoj. Cio tie, antaue, subite ekridis, 
pli hele ol la suno en la altajo, pli petoleme
ol la riveretoj, babilantaj sub la herbo. 
Ardigis malprokrasteina piedfrapado de 
facilaj pa Aoj, tra la verda densejo ekbrilis 
marmora blankeco de ondantaj tunikoj, 
viva purpureco de nudaj korpoj.. . Tie la 
nimfoj, driadoj, bahianinoj kuradis de al
tajo] ebenen.

lli sammomente aperis je Ciuj randoj. 
Bukloj volvigas sub la diaj kapoj, graciaj, 
manoj levas kronojn kaj cimbalojn — kaj 
rido, fulma, olimpa rido kuras kaj ruligas 
kune kun ili.

Antaue senpeze rapidas diino. Si estas 
plej alta kaj plej bela el Ciuj. Sagujo post 
la sultro j, en la manoj pafarko, sur la 
levitaj bukloj arĝentokolora falsilo de Tluno. 
Diano, estas vi?

Sed subite k  diino haltis.. .  kaj tuj, post 
si, haltis la nimfoj. La sonora rido mortis. 
Mi vidis, ke la vizago de Tsubite mutiginta 
diino kovrigas je morta paleco; mi vidis,

kiel stoniĝas la piedoj, kiel neesprimebla 
teruro malfermas la liuton, dislarĝigas la 
okulojn, direktitajn malproksime^ Kion si 
ekvidis? Kien rigardis Ai?

Guste je la rando de Trielo, post malalta 
strio de kampoj brulis en fajra punkto ora 
kruco sur la blanka sonorilo de kristana 
pregejo... Tiun krucon ekvidis la diino.

Mi aiidis post mi neregulan longan sopi
ron, similan je tremetado de krakinta kordo 
kaj kiam mi turnigis denove, jam de la 
nimfoj ne restis ef postsigno. La larga arb
aro verdis, kiel plifrue, kaj nur ialoke tra 
densa reto de TbranCoj, vidigadis, degr
adis, floketoj de io blanka. Cu tio estas la 
tunikoj de 1’nimfoj, Cu la vaporo sinlevanta 
de la fundo de Tvaloj, mi ne scias.

Sed kiom mi bedaŭris pri la malaperin
taj diinoj...

(Tradukis G. Kolovrat).

i( 0 M E R C 0  &  I N D U S T R IO

Ni enpremos regule sub tiu rubriko la 
kumunikajojnrilatajn al la progresoj de 
Esperanto en la komerco kaj la industrio.

Franctandu Esperantista Industria kaj 
Komerca Societo.

Eranclanda Esperanata Industria kaj 
Komerca Societo.

Oni informas nin pri kreo de societo sub 
tiu nomo, fondita de la komercistoj kaj 
industriistoj kiuj respondis al la alvoko de 
« Esperantista Centra Olicejo > en Parizo 
kaj kiuj post kelkaj sanceligoj kaj disput
adoj pri la plej tatiga grupiga modo, in
terkonsentis line kaj preska^ unuvoce la 
sendependan nacian grupiĝon.

bt (-efa celo de nia societo estas helpadi 
la disvolvigadon de la komerco kaj indus
trio per Esperanto ; ĝi publikigas kaj hav
igas al siaj membroj Ciujn komercajn dok
umentojn interesajn por la Esperantist
aro, kaj ĝi montros por iliaj produktajo) 
la novajn vendejojn, kreitajn de la disv
astigado de Esperantoj.

Ekzistas jam en la aliaj landoj aii provas 
sin fondi similajn societojn, kiuj nepre 
interrilatos haidan, do ni favoros la inter
komunikojn kun tiuj analogiaj grupoj, kaj 
klopodos por plifaciligi laueble la komerc
ajn-. rilatojn inter franclando kaj aliaj 
nacioj.

En nia societo estas akceptataj Ciuj ind
ustriistoj, komercistoj, firmoj, komercaj 
Cambroj, geoficistoj, francaj kaj alilandaj 
esperantistaj kaj neesperantistaj.

Por pli plena informo, peti la plenan 
regularon dela sekretario: S-ro A. LefCvre, 
23, rue Stephenson, Paris XVIII.

l-a Sekcio industria kaj komerca de la 
esperantista grupo pariza, sendas al Ciu 
kiu ĝin petas surskribetojn gumitajn kun 
tiu skribado en lingvo franca.

Sekcio komerca kaj industria de la Esp
erantista grupo pariza tradukas senpage 
leterojn.

Paris. — 2f , rue de TArbre-Sec.
Se oni volas skribi esperante al iu neesp

erantista en Parizo, oni nur bezonas glui 
surskribetojn en angulo de letero. La ric
evonto luj scias al kiu sin turni por ĝin 
tradukigi.

ACetu la kongresan numeron (14an) de

„ T r a  l a  M o n d o “

24 pagoj. — SO artikoloj pri 12 landoj, de 12 
landanoj. — Belegaj ilustraj. — kun 

Gvidlibro de 1’kongresano en Ĝenevo
de H. Hodler, ano de 1’organiza Geneva komitato. 
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La oficiala Himno de la Kongreso 

" I U A  V O J O * *

estas aCetebla de la Kongresa Olicejo

G iu j v o l o s  l u d i

. . E S P E R A N T O "
Valso konata

De F. de M6nil. 
P r e z o  :  U S  t r a n k o

Figuet & Richard
Bellegarde (Ain), Franclando

IN T E R N A C IA J  T R A N S P O R T O J
Komisio — Transito — Provisejo

^  Oni korespondas Esperante $ $

Gazetoj Espera nestaj

Oni povas aboni Ciujn gazetojn Esper 
ateistajn Ce TAdminislrado de « Esper
anto ». Aldoni po 0.10 por korespondaj 
elspezoj. Nenia garantio de regula apero.

Lingvo Internacia, duonmonata revuo por 
Esperanto, eliranta la i-an kaj la 15-an de ĉiu 
monato.

Jara abono : sen literatura aldono 5 frankoj, 
kiun sumon oni sendu laiieble per posta mandato. 
(Por papermonoj ni kalkulas : 5 frankoj =  2 
rubloj — 4 germ. markoj =  4 silingoj =  1 dolaro 
=  2,50 hoi. floreno =  4 skand. kronoj =  5 aŭstro- 
hungaraj kronoj,) — Kun literatura aldono 
7 fr 50.

Prezo de ĉiu numero : 40 centimoj; numero de 
la Kongreso : 60 centimoj.

Tra la mondo, tutmonda multilustrata revuo 
monata, tute en Esperanto. — Nuntempaj, Pri 
Esperanto, Arto kaj Literaturo, Sciencoj, Komerco 
kaj Industrio, Militistaro, Maristaro, Teatro, 
Sportoj, Virina kaj Gejunula pago, Felietono, 
Konkursoj kun valoraj monaj premioj. — Ciuj 
artikoloj estas verkitaj de anoj de Handoj aludataj.
— Jare 8 frankoj; kvaronjare, 2 fr. 25. — 
Redakcio : S ro Montrosier, 8bis, rue de l’Ecu 
d’Or, Orleans; Administracio . 15, Boulevard des 
deux Gares, Meudon (S.-et-O.) France

Espero Katolika, 32-paga revuo monata tute 
en Esperanto, malfermata por Ciuj. Rakontoj, 
artikoloj pri nuntempaj aferoj, sakoj, k. e. Jare :
5 fr. (en Franclando 4 fr.) Presejo A. Barbot, 
15, rue Etienne Pallu, Tours (France).

Espero Pacifista, monataorgano de I’Intemacia 
Societo Esperantista poi• la Paco (krom avizo 
kontraua, la abonintoj estas enskribitaj kiel 
alirantoj al la Societo). — Jara abono (au mini
muma kotiza) • 5 frankoj. La Societo akceptas 
ankaii opajn aligojn. Sin turni al S-ro Gaston 
Moch, 26, rue de Chartres, Neuillv-sur-Seine 
(France).

Internacia Revuo Medicina, monata organo 
por praktika medicino, redaktata en Esperanto 
kaj diversaj lingvoj naciaj, de diverslandaj 
kuracistoj. Celas ne nur la Esperantan, sed 
ankan la kuracistan utilon. Jara abono : 7 fr. 
(en Franclando6 frankoj) Paris, 38, rue Lacep6de.

Esperanta Ligilo, ( iumonata revuo, Th. Cart. 
ĉefredaktoro, 12, rue Souffle, Paris V. — 
Abonkesto : 3 fr. jare.

Jona Esperantisto, illustrata gazeto por junuloj, 
instruistoj kaj Esperanto-lernantoj. Eliras monate' 
Literaturajoj, teatrejoj, karikaturoj Jara abono :
2 fr. 50. Presa Esperantista Societo, 33, rue Lace- 
pfede, Paris.

Jarabono __
en Francujo 3 fr, ekster Frankuĵo : 
kun enskribo en la Francan Societon : 4

Svisa Espero, oficiala organo de la Svisa Espe
rantista Societo (S. E. S.), Jara abono (kun membr
igo de la S. E. S) en Svislando 2 fr. en al iaj landoj
2.50. Sin turni al S-ro D-ro Tli. Renard, 6, Vieux- 
College, kaj por. Franclando Arlod (Ain). - IV-a

(le1?® BBn‘ahItepera“ is?a aS o “ iT ^ g ^ d a

» e Ce n Z » . ^ ^ » i t

Rnslanda Esperantisto, ('iumonata organo de 
la Societo « Espero » en Esperanto kaj parte en 
rusa lingvo. - - La detalaj prospektoj estas 
estas riceveblaj senpage. — Adreso : Ruslando, 
SL-Peterburgo, B. PodjaOeskaja, 24, la Societo 
« Espero ». — Ia jara abonpago (kune kun 
membrigo en la Societon) 3 rubloj (7 fr. 50).

Aliaj gazetoj ekzistasen lingvoj bohema, bulga
ra, hispana, hungara, sveda, ktp. Informojn Iau 
peto al a Esperanto ».

« L A  R E V U O  »
Internacia monata literatura gazeto

Tiu nova speciala Revuo, tute r.
Esperanto, estas pure literatura; gi enhavas . 
novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dra
mojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, 
statistiko, popolmoroj, k.c., kronikon tre mallongan 
pri la Cefaj mondaj okazintajoj, bibliografion.

Ĉio politika, religia, aŭ kio povas naski dis-

I.a 1-anumero aperos la l-an de septembro 
1906. okaze de la li-a Universala Kongreso de 
Esperanto, ĉiu numero O fr. 50 — jara abono 6 fr. 
en Franclando; 7 fr. en aliaj landoj. Ciu numero 
enhavas almenaŭ 48 pagojn. Librejo Hachette 
kaj k-o, 79, Boulevard Saint-Germain, Paris.
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PARTIE OFFICIELLE

A U T O S U G G E S T IO N
Une Revue de la catogorie de celles que 

ronqualifi.eordinairement de tros serieuse, 
vieni de reproduire un vieil article (Hrige 
contre nous par une personne ĉvidemment 
fort au courant de'Ia question de la langue 
internationale.

A pres le Congres de Boulogne, a la veille 
de celui de Genĉve, la lecture u’en manque 
pas de piquant. Nous le reproduisons ci- 
dessouspour montrer pai- quelle. irresistible 
argumentadon les adversaires, de notre 
campagne se bouchent desesperement les 
yeux et les oreilles, pour ne rien voir et iie 
rien entendre.

M. Jui "s Roche, ancien ministre, a ra
conte, ii v a deux ou trois ans, aux lec- 
teurs de ia Petite Gironde, les triliŭlations 
de toutes sortes qui 1'assaillirent au cours 
d'un voyagequ’il venait defaireen Russie.

II avait parcouru du Sud au nord les 
territoire  ̂de Ih nation amieet allite,mais 

"cbmme Ti ife ĈonnaiŝŝaiT pas lin traitra" 
mot des idiomes slaves, ce voyage d'agre- 
ment faillit, pour lui, tourner au tragique:
ii pensa presque mourir de faim. De plus, 
ne pouvant arriver a se faire comprendre,
ii sagara cent fois, et la moindre de ses 
mesaventures c’est qu'il lui fut impossible 
datteindre le but qu’il setait propose: 
visiter consciencieusement les villes qu’il 
traversa^. A part Moscou et Pdersbourg,
ii ne rencontra, meme dans des villes d’une 
certaine importance, aucun indigene ou 
etranger qui pariat le francais. II nous faut 
done considĉrer comme une simple illusion 
la croyance generalement repandue en 
France que presque parton! en Russie on 
parle notre langue avec une grande purata: 
c'est la une erreur absolue.

Si M. Jules Roche avait connu le Vit lii- 
puk, I’Esperanto, fo Langue Bleue, dira-t-on,
ii aurai! eu beaucoup plus de chance.-; de se 
faire comprendre, car iis sont nombrata 
dans les Etats slaves eeux qui comprcn- 
nent ces langues universelles — on presqtte.

Et bien, ii nesi pas certan! du tout, en 
admettant que ces langues de convention 
y soient aussi repandues que qiielques-uns 
iaflirment, ii lTest pas certain, dis-je, que 
M. Jules Roche, connaissant ces divers 
idiomes, eiti pu se faire comprendre des 
Russes qui les possedent aussi.

I I  v a, en effet, un obstacle instirmon- 
table a ce qu'une langue partie, une langue 
plionetigue— devienne universelle : cetobs-*. 
tade, c.’est la prononciation.

Jesuppose qu'un francais possede admi- 
rablement le Volapuk et s'exprime en cet 
idiome sans aucune Invitation. Comment 
le prononcera-t-il ? II le prononcera comme 
du francais;  1’Anglais prononcera comme 
de I’'anglais; le Russe prononcera comme 
son idiome slave. Mais alors, eei organe si 
Clair (?) deviendra ^intelligible pour tous. 
Et ce que je dis ici s’applique — aussi bien 
qu’au Volapuk — a la Langue Bleue, a 
1’Esperanto, a tous les idiomes partas.

Et cela se concoit parfaitement: ces lan
gues itant de creation recente, aucun usage 
ria pu encore en /izei- la prononciation. 
D’ailienrs, supposons un moment que cette 
prononciation soit fixee, que tous les 
humains soient d'accord a ce sujet, cette 
prononciation ne pourrait dre qu'ephe- 
mere, chacuu ayant une tendanco natu
relle a reprendre 1'accent particulier a sa 
petite Patrie.

II faut done ŭbandonner 1’espoir de voir 
s'dablir jamais nne langue internationale 
parlfee.

Et voila pourqttoi votre lille est muette!
Cest peremptoire, et, comme me 1’aflir- 

mait un normalien profond psychologue. 
quand les esperantistes se partan! dans bur 
langue, iis croient se comprendre, mais ii 
n'en esi rien, c’est de I'autosuggestion ' 

Paul Burtii ei.ot.

2! CONGRES UNIVERSEL D ESPERANTE
A G e  N e  V fe

du 28 .‘toiit au O septembre 1900

AVIS IMPORTAJ
Dans le tableau des Hotals de Geneve 

que nous avons publie dans notre dernier 
numbro (partie Esperanto) les prix de la 
derniere colonne s'entemtant pour un jour 
seulement. Nous donnons aujourd liui 
(partie Esperanto) un tableau plus complel 
avec les prix que Ton obtiendra en resiant 
une semaine.

MODIFICATION AU PROGRAMME 
Le Comite Central et le Comite Utcai 

^'Organisation-oni-diciita, itani donV, ile 
nombre des questions inscrites aux ordres 
du jour du Congres, de diviser en deux la 
seance d’ouverture du 28 Aoŭt. A cette 
date aura lieu, dans lapres-midi, la premiere 
assemblee generale, pour Election du 
Bureau et 1’organisation des travaux du 
Congres. La seance du soir sera la seance 
(Couverture, avec prasence des autoritas, 
des invitas et les discours ofliciels.

L IST E  DES CONGRESSISTES
au U aoŭt 1906

N. B. — Kongresistoj estas insiste petataj
informi nin pri ciaj preseraroj afi aliaj
neĝustajoj en tiu fi nomaro.

Avramov, K. K. Pleven, Bulgarlando.
Achard, S-no, 4, route des Brignais, Lyon.
Achard, 4. route des Brignais, Lvon, Fr.
Auge, a Ervy, (Aube), Fr.
Auge, Georges, id.
Arondel, Louis, 135, rue Raspail, Sotteville- 

les-Bouen, (S.-L), Fr.
Artigues, l)r. milita kuracistofel88ainfnut. 

regim., Toul, Fr.
Avilov K., Ti li is, H.
Avilov, Nina, Tiflis, li.
Abrev, F-no, Lvcee Fendon, Lille, Fr.
Aymonier. poste restante, Boulogne s/Mer. 

f r i
Attila, Sulo, Orimattila, F i.
Alexander, Robert, Rew., 18, Radnor Park 

Crescent, Folkestone A.
Adam Anna, F-no. rue de la Cote, 80, Neu- 

chatel. S.
Amen-, VV. C., Golden Hillock Boad, Bir- 

mingliam, A .

Bavol, leutenanto, Ecole militaire. St-Cyr, 
(S.-et-O.), Fr.

Bavol, S-no, M. T., licota militaire, St-Cyr, 
(S.-et-O.), Fr.

Bourlet, Carlo. 22, Av. Observatoire, Paris 
XIV, Fr.

Bourlet S-no 22, Av. Observatoire. Paris 
XIV, Fr.

Bourlet Jean, 22, Av. Observatoire, Paris 
XIV, Fr.

Bourlet F-no, Madeleine, Paris XIV, Fr.
Blanjean, Lucien, 88, rite du College, 

Bruxelles, B.
Bignie, S-no, 66, cours Gambetta, Talence, 

(Gironde), Fr.
Brezet, S-no, Paris, Fr.

Brossard, S-no Angel. La Rochelle. Fr.
Brossard. Maurice, La Rochelle, Fr.
Brossard, Louis, La Rochelle, Fr.
Bastoul, Commandant, Chdi. Guilbarderie, 

pres Gien (Loiret), Fr.
Bastoul, Ludoviko, Gha t. Guilbarderie, pr. 

Gien, (Loiret), Fr.
Bicknell, Clarence. Villa Bosa, Bordighera, I.
Borel, F-no C., Vieux-Gollege.6, Geneve,S.
Bigne, Jean, 66, cours Gambetta, Talence, 

(Gironde), Fr.
Brossard, Angel, La Rochelle. Fr.
Blackltam, Charles, Garnita Av. 14, Bath- 

gar, Dubli». A .
Bastoul, S-no, Chai. Guilbarderie. Gien, 

(Loiret). Fr.
Bertrand. F-no. HI, quai Nord, Macon. (S.- 

et-L. ), Fr.
Bussiere. S-no. rue Lacretelle. Macon, (S.- 

et-L.), Fr.
Bernard, Kii., Cĉlignv, (Cl. Geneve), S.
Bernard. .Marguerite, S-no, Cdigny, S.
Butler, M. C., 18, Leigh Boad, Highburv 

Park, London, A .
Butler, C. W ., 18, Leigh Boad, llighburj- 

Park, London, A.
Butler, F. W ., 66, White Hall, Upper 

HoIlo\vay, London, A.
Bord, E.. I , Bretonniere, Beaune, (Cdte- 

d’Or), Fr.
Bord, S-no, I , Bretonniere, Beaune, (Cota- 

d’Or), -Fr.
Bondrel, E.-L-.. 80, rue Vital, Paris XVI, Fr.
Beck. Rene. rue de la Serpe. 7. Tours. ( I.- 

et-L.), Fr.
■Beaufront, (L. ile). Louviers, (Kure), Fr.
Blum, Eugene, 22, Mont-Blanc. Geneve, S.
Blum, S-no, 22, Mont-Blanc, Geneve, S.
Blanc, F-no,Marie, 67, pi. Guichard, [.von,

Beadel, F-no, Lycee Funelon, Lille, Fr.
Bohin, Benjamin, Bohinvillc par I'A igi e, 

(Orne), Fr.
Borson, Louis, 41, rue Carnot, Chateau- 

Thierry, Fr
Benoit Paul, 37, rue Gambetta, Arras, Fr.
Boucliel, II., 82, rue d’Amiens, Arras, Fr.
Bobin, M., Laveausseau, (Vienne), Fr.
Bobin, S-no, Laveausseau. (Vienne), Fr.
Begum. Rosa, F-no, rne de la Cote, 86, 

Neuchatei, S.
Boirac, E ., 2, rue Graniton, Dijon, Fr.
Bacqudet, Louise. Beaune, C6te-d’Or, Fr.
Beaumel, Leon, 16. rue des Prdres, Tou

louse, Fr.
Boilard, Alf.. Pierre de Bresse, (S.-et-L.), 

Fr.
Bacquet, Jules-I.eon. Pihen-lez-Calais, (P.- 

de-C.), Fr,
Boisŝonet, Joseph. 81, rue des VVetz, Douai, 

Fr.
Bacquet, Andre, 158, r. d Arras, Lille, Fr.
Boord, 11.-K., F-no. Ilotel Bellevue, Moli

nete-, Saleve, (Hte-Savoie), Fr.
Boulicaut, L ., route de Conches, 177, Le 

Creusot, (S.-et-L.), Fr.
Boulicaut, L., S-no, route de Conches, Le 
Creusot, (S.-et-L.). Fr.

Boulicaut, Laure, F-no, route de Conches, 
Le Creusot, (S.-et-L. i. Fr.

Bord, Jean, 95, Prmzenstrasse, Berlin, G.
Borel, Jules, Berlin, G.
Bonta van Bylevclt. rue Hobbema, Bruxel- 

les, B.
Briton, liii., 6, rue du Levan!, Vincennes, 

Fr.
Bĉraud, F-no, 2t), boni. I)esaix, Brioudei 

Fr.
Baltei. Bure!, Leulinghen, Canton de Mar- 

qui.se, (P.-de-C.), Fr.
Ba ttei, Georges, Leulinghen, Canton de 

Marquise, (P.-de-C.), Fr.
Brazier, Louis-Alfred, &7, rue de Cro!, 

Amiens, Fr.
Beck, Leon-Jules, Lycee, Rennes, Fr.
Boyer, J., 35, boulevard Carnot, Le Puy, 

(Hte-Loire), Fr.

Cart. Tli., 12, rue Soufllot, Paris V, Fr.
Codorniu, Ricardo, Malecon C. Murcia, 11.
Coninck, Georges de, 6, boulevard Rivet. 

Marseille, Fr.
Collot, 24, rue de la Barre, Macon, (S.-et-
Chavet, Gabriel, 31. rue de Clichv, Paris, Fr.
Clark. \V. J ., Keighlev, A.
Ouzon, S-ino. 32. rue de Paris, Charentoii, 

Fr.
C11/.011. F-no, 52, rue de Paris. Charenton, 

Fr.
Chaussegros, V., 8, place Jussieu, Paris, Fr.
Chatissegros. F-no, 8, place Jussieu, Paris,

Cox, George, Major genera), 9, VVilbraliam 
piace, Sloane street, London, A .

Clark, C. J .,65, Chancerv Lane, London, A.
Gej ka. Theodor. Bvstrice-Hbstvn, Moravio, 

Ai i . -
Chalot, Georges, 8, rue des Prdres, Tou

louse. Fr.
Corret, P., rue de Vergennes, Versailles, 

(S.-et-O.), Fr.
L.), Fr.

Cayeux. Raottl. Sotteville-les-Ronen. iS,-
I.), Fr.

Cyrot, Jean, 18, rue Thiers, Beaune, (Cota- 
d'Or), Fr.

Cestro. Louis, IO, rue Faidherbe, Auxerre,

Coox, .I., Duffel, B.
Couturier, Ernest, 38. quai de Vaimv. Paris, 
-Fi-.

Christaller. Paul. Neueiveinsteige,61,Stutt- 
gart. G.

Clement, Henri-Louis, College d lipinal, 
(Vosges), Fr.

Cuzon, L ., 52, rue de Paris, Charenton, Fr,
Chaussard, limita, faub. Bannier, 127 bis. 

Ortaans, Fr .
Caudevelle, Henri, 7, rue des Casseaux, 

Boulogne s/Mer, Fr.
Chappelier, P., La Commanderie pres 

Checy. (Loire;, Fr.
Combet, poste restante. Albertville (Savoie), 

Fr.
Combet, S-ino, poste restante, Albertville, 

(Savoie). Fr.
Cnevandier. liachel, F-ino, /i, rue de Tin

dustrio, Valence. s/Rh6ne, Fr.
Cole. J .. Blosseville s/Mer, par St-Valery 

en Caux, Fr.
Corret, S-ino, rue de Vergennes, Versailles, 

(S.-et-O.), Fr.
Cocke, F-no, Hotel Bellevue. Monnetier, 

Saleve, (Hte-Savoie), Fr.

Daniel, limita, S-ino, 12, rue de Dun, Bour
ges, (Cher), Fr.

Daniel, (ldene, F-ino, 12, rue de Dun, 
Bourges, (Cher), Fr.

Daniel, Solange, F-ino, 12, rue de Dun, 
Bourges, (Cher), Fr.

Dor. Docteur, 35, Montoe de la Bonde, 
Lyon, Fr.

Duvov, S-ino. rue de Sl-Gervais, Cltaville, 
(S.-et-O.), Fr.

Daniel, Emita, 12, rue de Dun, Bourges, 
(Cher), Fr.

Duchochois, Maurice, Boulogne s/Mer, Fr.
Dnchochois, M. S-ino, Boulogne s/Mer, Fr.
Ducliocliois,Luceltc, F-ino, Boulogne s/Mer, 

Fr.
Deletra, M. F-ino, Dardagnv, (Canton de

Dietarich. Jakobo, Pilgraingasse, 6, Briinn, 
(Moravie), Aii.

Dominico, Genthod, (Cantonde Genevois.
Delamaison, 6, rue C0etquen, Rennes, Fr.
Delarclie, Marie, Auxerre, Fr.
Durieux. Firmin, rue de Bouvines, 71, 

Lille, Fr.
Durieux, S-ino, ruedo Bouvines. 71. Lille, 

Fr. .
Durieux. F-ino, mede Bouvines.71. Lille, 

Fr.
Degon, Paul. 17, St-Eloi, Douai, (Nord), Fr.
Dupont, 29, Hsplanade, Valenciennes, Fr.



*  ESPERAN TO  *

Fr
Dassert, Hortense, chez Mile A. Roux, Ho

nesto: de Clermont, (Isĉre), Fr.
Dauptin, Lucien, 25, rue St-Vincent de 

Paul, Paris, Fr.
Duming, Berthe, 38, rue des Jeŭneurs,

Duming, S-no, 88, rue des Jeŭneurs, Paris,

Dieterlen, Christophe, Versailles, Fr.
Delĉtraz, .I.. ld i , r. Dragon, Marseille,Fr.
Dequirot, Marie, 14, rue Brdmontier, Paris,

Dugand, Jeanne, 7, rue des Moulins, Va
lence s/Rhdne, Fr.

Dulion, Horace, Auburndale Mass, U.S. A.
Desmarest, Jeanne, F-no, fil, rue de la Be- 

publique, Amiens, Fr.
Deconches, Ernest, Lalheue, par Laiyes, 

(S.-et-L.), Fr.
Deconches, S-ino, Lalheue.parLaives, (S.- 

et-L.). Fr.
Dupont, Marie, Savignv-le’/,-Beaune, (Cote- 

d’Or, Fr.
Desliays, 51. rueSt-Picrre-le-Uonjon, Sens, 

(Vonne), Fr.
Dumonl, Achille, Bonneville, (llte-Savoie),

Fr.
Desserin, Alfred, liaunegar, (Cher), Fr.
Desserin, Henri, Batinegar, (Cher), Ki'.
Desbrosses, Jane, F-no, 21. rue de la Ver- 

rerie, Le Creusot, Fr.
Desbrosses, S-ino, 21, rue de la Verrerie. 

Le Creusot, Fr.
Du Pasquier, Anne, Concise, (Vaud), S.

Evstifejev, N. P.
Esteban, Saenz, slatiliskestro, provinco de 

Burgos, H.
Evmard. ('raslon. 4, quai des Brotteau.\, 

Lyon, Fr.
Elsvvorth, L. A.
Ethermington, M.. F-no, Uplon house, 

Slough, A .

Feyerahend, O.,Darmstatter Bank, Frank- 
furt s/M., G.

Ferber, S no, Meudon, Fr.
Ferber, Jean, Meudon, Fr.
Frecot. Henrv, 85, rueSte-Catherine, Nancv, 

(M.-et-M.), Fr.
Frecot, Georges, 85, rue Ste-Catherine, 

Nancv, M.-et-M.), Fr.
Ferber, kapitano, Pare aerostalique, Meu

don, Fr.
Francin, Joseph, I.a Trucbe par Planfaing, 

(Vosges), Fi-.
Frapilon, Colouel du Gtfnie, Besanoon, 

(Doubs), Fr.
Fabre, Alexandre, instituleur, a Puge! s/ 

Argan», (Var), Fr.
Fichot, K), Faidherbe, Auxerre, Fr.
Ford, A ., a Chigny s/Morges, S.
Farmer. Ilenrv, Boulogne s/Mer, Fr.
Foden Kittv, F-no. « Woodleigh », VVindsor 

Crescent, Mannamed, Plymouth, A.
Feierabend, J .. Generala Direkcio C. F.F., 

Beni, S.
Favre. I.., lli. rue des Kcoles, Paris, Fr.
Frechas, Alphonse, rue Sophie-Germain, S,

j Sophie - Germain,' 8,
Paris, Fr.

Frechas, S-ini 
Paris, Fr.

Fromageot, Dro, A ., 4, mede l’H6lel-Dieu, 
Beaune, Fr.

Faure de Lajarte, (Rene du), 4, Villa d’Or- 
leans, Fonienay-sous-bois, (Seine), Fr.

Francis, Villa Rsperanto, Ste-Badegonde, 
pros Tours, Fr.

Forster, J., Reallehrer, Olloberg, Mars ta tte, 
Thurgau, S.

Griffin, G. II. li., 8, Church Street, St-
I Isirus. A .

Griffin, F-no, A. li., Church Streel, St-
lleleiii

Griffin, F-no 
Heiens, A.

Griffin, Alfred, 8, Church Street, Sl-Helens. 
A.

Guivv, S-no, Josee, 104, rue Georges-Sand. 
Tours, Fr.

G Atea u, Alfred, 18, boul. de la R6publique, 
Paris, Fr.

Grenier, Edmond, 62, rue de Maubeuge,

Galard, K., 24, rue de. Brissac, Angers, Fr. 
Guerin, S-no, 6, rue Coetquen, Rennes, Fr. 
Guillaume, F-no M., 14, rue Bremontier, 

Paris XVII, Fr.
Ganeval, Marie, Ecole normale de Bourg- 

en-Bresse, (Ain), Fr.
Guye, Paul, Geneve, S.
Grillon, A. M., 6326Vine Street, Philadel-

Grillon’, S-no, 68‘26 Vine Street, Philadel
phia, U.

Guibert, J ., F-no, Concise, (\aud), S. 
Gregory. 222, Myrtlc road, Steelev bank, 

Sheffield, A.

Iloveler, S-no. 45, Christchurch Boad, 
Streatham, London, A.

Hiiveler, Herbert, Christchurch Road, Strea- 
tliam, London, A.

Ileller, Willy; Leitmeritz s/Elbe, Bohem- 
lando, Afi.

Haigh, J.-.I., 37, St-Marvs' Walk, Harrogat, 
A.

Humbert, Jean, che/. M. Ferret, 108, Av. 
do Saxe, Lyon, Fr.

llerz, L., Sonnegstr. 27, Zurich, S.
Holt, F-no Ada, 18, Conna ughi, av. Mutley, 

Plymoutli,' A.
Holt, F-no Lillian, VVoodbine, Mannanread. 

Plvmouth, A.
Heny, B., Troyes, Fr.
Heerdt, Mathilde, 50, Bethmannstr. Frank- 

furt a/M ., G.
Huet, Horace, 15,avenue Carnot, Paris, Fr.
Hojez, II., 76, King's road. Southsea, 

Portsmouth, A.

Jamin, Joseph. 67, rue du President, 
Bruxelles, B.

Jeanneney, Charles, 8, route du Tholy, 
Gĉrardiuer, Fr.

Java), Emile, 5, boul. de la Tonr-Maubourg, 
Paris, Fr.

Java!, S-no Jean, 45, rue de Botilainvil- 
lier, Paris, Fr.

Java!, Jean, 45, rue de Boulainvillier,

Jolv, Charles, rue Mu/,y, 13, Geneve, S.
Jolv. Marc, rue Muzy, 16, Geneve, S.
Jones Lilv, 44, Church Road. Stanlev, Liver-

Jones, Helen, 44,Church Boad, Slanlev, Li-

Jahns. Kate, F-no, Braunsclnveig, Fasau- 
enstr., 22, G.

Jalins, Marie, F-no, Braunsclnveig, Fasau-

.iuiien, F-no Camille. Bourges (Cher), Fr.
Jadeau, Ch., Mercurey, (S.-et-L.), Fr.
Jadeau. S-ino, Mercure)', (S.-et-L.), Fr.

M im i, Eduardo II, 1710, Braha, Boheni- 
lando, A ii.

Krikortz.S. E., 34, Kungsgatan,Stockholm, 
Sved.

Krikortz, Ellen, 34, KUBgsgatan. Stockholm, 
Sved.

Kŭchler, F. i;., 50, Bethmannstr.. Frank
furta/ M. G.

Krumpholc. Joseph, Bvstrice-Ilostvn, Mo- 
ravio, Aii.

Legge, Richard, Contv Mickleover Asylum, 
Derby, A.

Lagoguev, F-no. Paris, Fr.
Lannelongue, 21, rne Jean de Bologne, 

Paris, Fr.
Lemaire, Charles, 142, rue Bouge, Bruxel- 

les, B.
(A suivre.)
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N O N  O F P I O I E L l - E

E S P E R A N T O  -  J O U R N  A I  -
Societi anonyme par actions

t e  Actionnaires de la Societe anonyme 
par actions Kspermito-.lourml sont convo- 
ques pour le sani ed i I  •■■■ septembre, au
local de « 1’Union liberale », IO, quai de 
la Poste, a 3 heures de l’apres-midi.

POIGNEE DE N O U V ELLES
A Oenive:
I a: dinianclie 5 aoŭt, la « Esperanta Societo 

Stelo • a fait nne recursion en Savoie, pai- une 
journee splendirie etd’une inerveilleuse limpidito. 
Pendant le dinei', a Petit-Bornand, de nombreus 
toasts oni ete portis; notamment un toast aux 
« Esperantistinoj », du President, M. H. Dubois, 
celui du Secretaire, a 1’Esneranto comme • foti
gilo o, et celui de M. Jacquier au II' Zamenhof.

I .os nombreuses productions exicuties ensuite 
sous le pavillon de 1'hotel ont altiri de nombreux 
itrangers et montagnaids, principalement une 
saynite « La Malbona Stelo > jouie avec entrain 
par MM. Dick et Blanc.

Ui « Sielo » qui a fail deja, deux courses celte 
annee a pu constater qu'elles sont un excellenl 
moven de propagande d’abord. et qu’cn outre, 
elles olfrent aux Esperantistes 1’occasion de 
coriverser dans la langue internationale plus inti- 
mement que dans les siances. Les membres, 
discutanl toutes especes de questions sur ce 
terrain neutro, arrivent peu a peu a se mettre 
d’accord et a realiser ce quc le D' Zamenhof 
attend de 1’Esperanto. un instrument de pais et de 
fraternite. II -A. D.

Comme ii fallait s’y attendre, les conference» a 
travers la Suisse faites par Mme Junck et M. Pri
vat ont remporte un immense succis.

A Aarau. la Societe des Commercants a decide 
do fonder un groupe esperantiste et une soixan- 
taine de membres ont immddiatement commenci 
Inlude de la langue.

ciievcux blanus, landis que le jeune etudiant 
Genevois n’a pas encore 17 ans.

Malgre son jeune age, M. Privat est doue d’un 
ingenion! et d’une facililo (^locution extraordi- 
naires Point de discours prepari. Quelques ins- 

avant la conference, ii s’enquiert des dispo-

nette,
argumenta, en tralis d’esprit, en mois pour rire 
et ne s’ecartant pas du plan pretis que l’orateur 
s'esl Iraci mentalemenl a l avanoe. Aussi, avons- 
nous cntendu plus dini auditeur dire : « II n’apas 
17 ans! C’est prodigieux ”.

Mme Junck no parle qu’en esperanto. Ce n’est 
pas qu’elle en soit induite i  cette extremite, 
j’ose dire ainsi, car elle s’exprime aisement

temps qul 
a-t-ellf —

anglais, cii i talion, en transis, en 
:rec moderne, ete. Mais elle a pour 
ie admiration sans bome en mĉme 
veritable reconnaissance, car, nous

........ ........ tode,« mi estis tute sola, kaj nun,
dank, al esperanto, mi trovis tutmondan familion 
kiu dutage montras al mi koresponde sian amik
eton kaj min konsolas post mia pena laboro, »

r ii. croit-on entendre vibrer son ame quand 
parle sa langue prĉterĉe. Ses causeries plei- 

nes d’anecdotes lanti! amusantes, tantŭt ĉmou-
v ates et. les poesies, dont elle» sait mettre en
i-tefief les nuani^s mime les plus dĉlicates, lui ont 
valu des applaudissements bien mil itos.

Au Locio et aux Iirenets, Ies conforences ont 
ete ouvertes par la marche « Vivu Esperanto » 
enlevee avec brio par un orchestre d’amateurs et 
t«rminies par la « Kapelo », chantre par un 
chceur inixto qui, au Lo<'le, comptait une trentaine 
d’exicutants.

Une promenade en bateau mercredi sur le lae 
'<?s Brenets et une reunion familiare jeudi a 
Tissue do la conference de la Chaux-de-Fonds, 
oni enchante nos hOtes et resserre les liens 
d'amitie (jui unissent les espirantistes monta-

a 1'Esperanto, et envoje des prospectus sur

• Lo 14, a Berne, salle arclŭ-comlile 
mquis! * — Nos inlassables conferencie 
lent, bonne chance!

Ue la Mitropolc d’Anvers:
«Comme nous 1’avons annonci. le sccond 

('/nigris interhalional de la langue auxiliaire
I-'..s pera nto aura lieu i  Gendre1,} ŭ la lin du mois 
d’aoflt prochain.

Un grand nombre de nos compaU-iotes assiste- 
ront Si ces assiscs, qui prometlent d’avoir sur 
le diveloppeinem du nouvel idiome, la mĉme 
influence que le Congrts de Boulogne-sur-Mer, 
dont on n aura pas oublie Ie tris grand succis.

II nous revicnt que Ies participants belgcs 
au Congris de Genive rcvendiqueront pour 
notre pays 1’honneur de recevoir les cspiran- 
li«tcs de toutes les contries du monde en 1907. 
t*  Mile revient ii la Belgiquc /jui, apris la 
Russki el la France, esi une des contries du 
glolic oii s "esi, le preinier, ii n phi nti- Espe
ranto, et qui csi des plus favorablemenl situie 
par sa proximite de l Anglelerre, de la France 
et de 1'Allemagne.

Comme c'est Anvcrs qui, .depuis longlemps, 
Ueni la 'tite dii mouvemcnt cspiranliste belge, 
et qu’il y existe un groupe nombreux.et So-

a r a s  s t t t a f i

Ce Congriss'est ouvert a (ioniv 
rĉunissant uu gran i  nombre de c 
tous pays.

a retenu-, a la section de terminologie, une 
proposition de M. le Dr Paul Guve (t leno vel, doni

- Attendu que e’est le rile ile la Federation 
dentairc internationale de facililer toutes Ies 
imtiatives dini caractere internationa! ot suscop- 
tibles de realiser le bul de Ia Federation. qui est rio 
rendre toujours plus faciles les relations entre les 
membres de la profession dans le monde entier.

« Attendu <n»e la langue internationale auxiliaire 
«.Esperanto • constige une solution tris simple, 
tuis logique ot tris facilo du probleme d'une 
langue auxiliaire pour les relations internationales 
et qu’cllc a suiabondainmont prouve sa vitante et 
son caractire pratique par lo fait qu elle est deja 
parlee et comprise par environ cent mille adeptes 
dans tous les pays du monde et qu’elle posside 
une litterature periodique qui est lue assidŭment.

AUciHlu qu’il est tris imponan!,

approt-
langage, decide dInviler la Commission inter
nationale de terminologie a envoyer des dil6guis 
au Congris esperantiste, qui s’ouvrira a Geneve 
le 28 aoi» 1906. on vue d’une entente avec le 
createur el les promoteurs de la langue auxiliaire 
inlernationale: decide aussi d’appuyer energique- 
mcnt 1'initiative intelligente du Dr Zamenhof, et

reludo i
s membres

P A R A IT R A
p o u r  le d e ,C e n e v e

, ,M AR S O  DE I  E S P E R A N T IS T O J'*
p a r  Fi. D e s h a y s

POUR PIANO (OHANT FACULTATIF)

Pour apprendre rEsperanto

L'on emploiera 1’une des miUiodes ci-dessous 
(jui, tres diverses, s’adaptent parfaitement aux 
diHerents dogri de culture des itudiants.

'̂Esperanto en IO topolis, par Tli Cart et

0frPfl0N'KB ’ 3®' ™‘,le' _  0fr' 75; ,ranco :

Grammaire et oxercloes de la langoe lntenu 
tlonale Esperanto, par L, de Bkaui-tiont. — 
Prix : i fr. 50.

o4“®“oalre d’B8Perant°i Par M. Dklignv

Notlons elomentalres desperante et Ezeroloei 
de Conversation, parTh. Cart. Veudu au proiit 
des aveugles. 2o edition. 

l«r fascicule, IO cent., franco. 15 cent 
2- » 15 cent., , 20 cent.

thelot. — Pris : 2 fr. 50. '

Dictionnaire Esperanto-Francals, par I. de
Beaufront. ~  Pto : I fr. 50.

Lettres Commerciale!, avec vocabulaire com 
mercial en i  langues, par Ch. Lamiikrt et 
P. Berthelot. — Pto : O fr. 50.

Instruado de Esperanto per bildaro* brosureto 
Kun liustrajoj, por ekzercoj de interparolado —
2o cent.; franco : 30 cent.

Clef Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire, O fr. 05; franco : O fr. IO.

Esperanto, petit manuel en neuf lecons avec 
peta vocabulaire. — Prix O fr. IO.

, P,°nrnla langue •“ternaUonale, par L. Couto- 
rat, 0.05; franco ; O fr. IO.

Programme ilu certificat d’etudes ot du certi- 
ficat de capacite, 0.25; franco : 0.30.

Introduction a reludo de 1'Esperanto et des 
langues vivantes. par Maurice Aubert, O fr no- 
franco : O fr. 35. ’

R estaa ran t san s fllcool
9, Boul. Georges Faron et Phe» de la Synagogua I

ALBERT BILLARD

OEJEUNERS ET DINERS a pri» (ras modtret
© M l  -- f i l

VINS SANS ALCOOL o GUCES

PHARMACIE HAHN
G E H Ŝ 7 E

FABRIKO DE TULOJ
VUALETOJ SENDESEGNAJ & NO\’AJOJ

H, OABIAS
D O N : ia. rue d’Alxuce. —

PAIIfS: I, Boulevard de Strasbourg.

Achetez le numero du Congres (14”) de 
« T r a  l a  M o n d o * 1

24 pagos. — 20 articles sur 12 pages par 12 na- 
tionau.x. — Splendides illustrations. — Avec 

„Xe guide du Congressisfe a geneve"  
pai- H Hodler. membre riii Comite Genevois 
d’organisation.
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VOITURETTES 

Voitures

i .  Grammont
PONT-DE-CHERUY (Isere)

F fis r iso n s  de  ¥ e n U :

a PA R IS : 10, rue Taitbout 
a  LY0N: 19, Quai de Retz . 
a MARSEILLE: 8, rue Suffren 
a  TOULOUSE: 4, Boulevard Lazare-Carnet 
a GRENOBLE: U ,  rue Docteur-Mazt


